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BARNS RETT TIL Å VÆRE 

FORSKJELLIGE: INNHOLD 

 Ny diskrimingslov gir vern på grunnlag av seksuell orientering, 

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 

 Barn og kjønnsmangfold, perspektiver og forskning 

 Hva kan gjøres i hverdagen? 
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PLIKT TIL Å JOBBE FOR LIKEVERDIGE 

TJENESTER 

 Diskrimineringslovverket omfatter mer enn et forbud mot å 

diskriminere 

 Aktivitets- og rapporteringsplikten innebærer at alle må jobbe 

proaktivt for å hindre diskriminering 

 Gjelder også tjenestetilbudet i offentlige barnehager 
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BEGREPER OG FORSKNING 

 En andel av barna som går i barnehagen vil senere i livet 

definere seg som lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 

 Hvilke forbilder har disse? 

 Barn som bryter med normer for kjønn er sårbare 
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”Det var spesielt en barnehagedame som var 

veldig oppgitt over at jeg ikke kunne oppføre 

meg som ei ordentlig jente. /…/Så det som ofte 

ble resultatet /.../var at jeg ofte ble det de kalte 

”bøyla”, det vil si at du ble satt i tripptrapp-stol 

med bøyla på, selv om du egentlig var for 

gammel. Også måtte jeg sitte der og tegne og 

perle, gjøre sånne ting da.” 

                                                                      
Alskens folk 2013: Informant 21 år 
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SUMMESPØRSMÅL: 

 

 Hva er din erfaring med barn i barnehagen som 

bryter med kjønnsnormer? Har du eksempler? 

Har det vært tilfeller hvor dette var vanskelig å 

håndtere, for ansatte eller foreldre? 
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HVORDAN JOBBE I PRAKSIS? 

 Undersøke utvalget av leker: hvem bruker hvilke leker og hvem 

leker sammen? 

 Reflektere rundt egne holdninger til kjønn i personalet 

 Bevissthet rundt hvordan temaer som familie, parforhold og 

kjærlighet kommer opp i barnehagehverdagen og i 

barnehagens litteratur 
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- ER DET BARNET SOM ER FORSTYRRET, 

ELLER VI SOM LAR OSS FORSTYRRE? 

 ”Det er jo et paradoks at mens pappa tar barselpermisjon og triller lange 

turer med lillesøster, blir han litt svett når sønnen vil ha dukkevogn” 
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